
Igarassu, 30 de dezembro de 2014   

“Sabedoria não é primeiramente conhecer a verdade, 
ainda que a inclua, mas é a habilidade de viver. Pois que 
vantagem há na verdade, se não sabemos como vivê-
la?” 

Amado (a) 

 Esse é um momento de temor pra mim... Compartilhar nossas 
experiências me faz pensar no quanto precisamos depender de 
Deus pra empreendermos o que temos empreendido neste 
lugar. Os últimos meses foram marcados por momentos 
bastante felizes, ao passo que ocorreram também aqueles que 
machucaram profundamente o coração. 

Recebemos a alegre visita do Pr. Paulo, da Igreja Batista da 
Paz. Nesse tempo, comemoramos o Dia da Criança, e com a 
ajuda da referida igreja, oferecemos à criançada momentos 
festivos, de lazer e distribuição de presentes. Foi maravilhoso 
ver a alegria e a surpresa no rostinho de muitas delas! Somos 
sinceramente gratos! 

Iniciamos também as atividades de balanço e encerramento do 
ano. A primeira foi com o grupo de discipulado de mulheres, 
com o nosso último de CHA de 2014. Que alegria ver como 
muitas mulheres (mais de 20), foram alcançadas com a 
mensagem do evangelho. Uma das grandes novidades desse 
final de ano, foram as reuniões realizadas com alguns homens 
da comunidade  sob a responsabilidade do Pr. Aumir, da Igreja 
Família Cristã, de Abreu e Lima. Nosso objetivo é que famílias, 
homens e mulheres sejam salvos, firmados na Palavra, e 
comecem a mudar a história dessa localidade. 

Tivemos o encerramento também da nossa programação 
quinzenal com os adolescentes da comunidade. Foi um 
momento de forte emoção, no qual eles puderam rever e refletir 
sobre alguns erros cometidos, e diante de Deus manifestaram 
o desejo de mudança. Que assim seja! 



Os conteúdos bíblicos trabalhados nesses últimos meses na 
associação, foram bem inquietantes, levantando mesmo a 
bandeira de um compromisso com o Reino e seus valores, e 
cada vez que avançamos nisso, somos desafiados a trabalhar 
individualmente com algumas crianças e adolescentes, cujos 
problemas percebemos bem agudos, e que demandam uma 
atenção especial. Que Deus nos dê sabedoria! 

Fizemos um café especial para o encerramento com as 
crianças, e outro com um uma celebração e Ações de Graça, 
com elas e suas famílias. E pra nossa surpresa, uma 
representante da comunidade e das famílias tomou a palavra, 
homenageou e agradeceu a equipe pelo trabalho realizado. 
Indescritível o que sentimos nesse momento! Foi um abraço de 
Deus, motivando e animando os nossos corações! 

Nossa equipe, nesses últimos meses, contou com o auxílio de 
Tasso Guilherme, um jovem da Igreja Família Cristã, que nos 
ajudou (à princípio duas vezes na semana, depois de segunda 
a sexta) grandemente, principalmente com os meninos. 
Obrigado amigo! 

Enfim, fechamos o ano também com a realização de um sonho 
antigo. Realizar a festa de 15 anos de algumas de nossas 
meninas. Fizemos uma campanha pra levantar os recursos, 
pois queríamos oferecer algo que fosse inesquecível pra elas. 
Foi linda! Difícil colocar em palavras... Talvez nossas imagens 
postadas na página no face consigam transmitir melhor. 
Agradeço a todos que direta ou indiretamente colaboraram com 
esse momento inédito! 

Meu desejo sincero aqui é que você continue nos 
acompanhando, e que Deus continue te abençoando e te 
conduzindo em 2015! 

Um abraço super carinhoso, 

Irla 
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